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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολική διαρροή - φοίτηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Η διευκόλυνση της μετάβασης μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών
βαθμίδων αποβλέπει στην καλλιέργεια συναισθημάτων κοινωνικής
και συναισθηματικής επάρκειας καθώς και στην επίτευξη της
προσδοκώμενης ακαδημαϊκής επιτυχίας για τους μαθητές.
Παράλληλα υποστηρίζει παιδιά, εκπαιδευτικούς και οικογένειες στη
διαχείριση και αντιμετώπιση της νέας κατάστασης, εξασφαλίζει τη
συνέχεια και τη σταθερότητα μεταξύ του προγράμματος
Νηπιαγωγείου-Δημοτικού-Γυμνασίου, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η
οργάνωση του χώρου, η εναλλαγή διαφορετικών εκπαιδευτικών και
ο διαφορετικός τρόπος οργάνωσης και διεξαγωγής της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Γέφυρες μετάβασης μεταξύ σχολείων
και εκπαιδευτικών βαθμίδων

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας



A/AΣτόχος Βελτίωσης
Σχέδιο
Δράσης
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Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος υποστήριξης της διδασκαλίας
και της μάθησης των φυσικών επιστημών (Φυσικά & Γεωγραφία Ε/ΣΤ τάξεων, σχετικές ενότητες στη
Μελέτη Περιβάλλοντος των τάξεων Γ/Δ). Το σχέδιο συνιστά συνέχεια της εφαρμογής του κατά το
προηγούμενο σχολικό έτος, με βάση τις διαπιστώσεις της ομάδας δράσης και τις επισημάνσεις της
εξωτερικής αξιολόγησής του.

Διαμόρφωση
αίθουσας
φυσικών
επιστημών

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Ο ισχυρά συγκεντρωτικός χαρακτήρας του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος δεν ευνοεί τις συνεργασίες και τη
δικτύωση μεταξύ σχολείων, καθώς η λειτουργία τους καθορίζεται
εν πολλοίς στη βάση κανόνων κεντρικά σχεδιασμένων, και όχι στη
βάση στόχων.

Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων
οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των όμορων σχολείων, είτε αυτή
προκύπτει σε διασύνδεση με τις δραστηριότητες άλλων σχεδίων
δράσης (μετάβαση & ενδοσχολική επιμόρφωση) είτε ως (δυνητική)
εφαρμογή του κυρωτικού χαρακτήρα του ν. 4547 (άρθρ. 48, εδάφιο 2)
περί ομάδων σχολείων και των πρωτοβουλιών και δράσεων που
αναπτύσσονται εντός αυτών.

Συνεργατικές δράσεις σχολείων

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αναδεικνύεται σε βασικό άξονα
επαγγελματικής ανάπτυξης και συμβάλλει στην προώθηση
κουλτούρας αλληλεγγύης και συμμετοχής και στην ανάδειξη του
σχολείου σε κοινότητα μάθησης. Με βάση τις ανάγκες και τις
επιθυμίες των ίδιων των εκπαιδευτικών δομείται ένα πρόγραμμα
επιμόρφωσης με στόχους:

Την ενδυνάμωση των γνώσεων, των  δεξιοτήτων και των
στάσεων των εκπαιδευτικών ως προς την ανάπτυξη επιτυχών
διδακτικών πρακτικών.
Την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης μέσω
ευκαιριών αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο μιας μαθησιακής
κοινότητας με κοινούς εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς
στόχους.

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν από
εκπαιδευτικούς του σχολείου μας και εξωτερικούς συνεργάτες με
βάση τους διαθέσιμους ανθρώπινους και υλικούς πόρους και εντός
του θεσμικού πλαισίου που προσδιορίζει την εν γένει λειτουργία
του σχολείου και τα εξωδιδακτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών.

Σχεδιασμός και υλοποίηση
προγράμματος ενδοσχολικής
επιμόρφωσης

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


